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 قراءا  مفيدة قبل حل الااجب

 96-84كتاب "باكفي & باريت": الصفحات  ،112-77كتاب "فرنش": الصفحات 

 

 تأثير الكزلة على الزخامد – 1الزجربة المنالية رقم : 1-0السؤال 

 . هذا المساقب الخاص بيمن موقع الو 1يمكن تحميل التجربة المنزلية رقم 

 ستنتاجات.لة الستة مع إعطاء التعليل واالئجميع األس لىجب ع(: أ1التجربة )

ئجك النهائية يجب أن تأخذ قيم رتياب )كما فعلنا في المحاضرة(، ونتاكل قياساتك يجب أن تتضمن قيم اال

ر، ولكن بما أن  طول تم 1.5إلى  1واس يساوي طول الن   أن  كر في نص التجربة ذ   عتبار. رتياب باالاال

، نقترح عليك أن تأخذ نفس الطول. هذا سيسمح لك بمقارنة النتائج مباشرة مع سم 96 حوالي النواس كان

 نتائجنا.

 

نقاد /حّركم   مذبذب: 0-0السؤال   مع تخامدم 

 v، حيث bv– مقاومةلقوة  جسممتر. يخضع ال\نيوتن 40ق بنابض ثابته كيلو غرام، معل   0.2كتلته  جسم

 .ثانية 1-مترنيوتن  b=4و  ثانية(\)متراالتجاهية ي السرعة ه

ة للنظام، وأوجد دور فاضلية للحركة من أجل اهتزازات كتب المعادلة التا -أ حر 

 .هتزازاتاال

 و نيوتن ، حيث لقوة جيبية معطاة بالعالقة  جسميخضع ال  -ب

 ري؟سالق االهتزاز سعة ي، ما هاالستقرارحالة في . 1-ثانية 

 توافقيةبإزاحة  في األعلى شاقولياً  نهاية النابض ز  سنه، )انظر )ب(( تحريكعوضاً عن قوة ال

 

ككتب المعادلة التفاضلية لحركة هذا المذبذب الم  ا  -ت  .حر 

؟ في 1-ثانية 000و  00، 0تساوي  ω من أجل االستقرارحالة سعة الكتلة في  يه ما -ث

 .مس جميع الحاالت 
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 الاالال مقياسجهاا  :3-0السؤال 

 .A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Y.: W"فرنش" من كتاب  9-8قم بحل المسألة 

W. Norton and Company, January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

نظر نابض على إطار صلب متصل باألرض )امعلقة ب Mتخي ل جهاز قياس زالزل بسيط مكون من كتلة 

 الشكل(.

 

ة النابض و ة التخامد تعتمد على اإلزاحة قو  سطح األرض. ولكن تسارع االتجاهية بالنسبة لة والسرعقو 

 النجوم الثابتة.ب مرتبطالثاني(  "نيوتن")قانون  Mالكتلة 

للتعبير عن إزاحة سطح  للتعبير عن إزاحة الكتلة بالنسبة لألرض، و yستخدم ا -أ

 األرض بالنسبة للنجوم الثابتة، أظهر أن معادلة الحركة هي:

 

 .( إذا كانالستقراراحالة ) yحل المعادلة من أجل  -ب

 (.ωهي نفسها لكل  C )افترض ωكدالة بالنسبة لـ  yلإلزاحة  A سعةرسم منحني الا -ت

. 2حوالي  Q جودةالمعامل ثانية، و 00الزالزل النموذجي حوالي  مقياسدور جهاز   -ث

حيث ب سعةدقيقة، ومع  20سطح األرض بدور قدره حوالي  يهتزكنتيجة لزلزال عنيف ربما 

الذي يجب أن  A سعةلمقدار صغر ا وه ما .2تانية\متر  لحد األقصى للتسارع حواليايكون 

 ؟كشفلل قابالً يالحظ )يدرك(، حتى يكون 

في  السعات، قارن 2-2ر الفرق الكبير بين هذه المسألة والمسألة تأكد من أنك تقد    -ج

 عند الترددات المنخفضة والمرتفعة. المسألتين

 



 تهزاااا  اامأماا اال – MITجامعة 

 الواجبات المنزلية

 االهتزازات واألمواج – 02 الواجب المنزلي 3

 

 (power) تشزت القدرة: 4-0السؤال 

 :.A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Yمن كتاب "فرنش"   10-8قم بحل المسألة 

W. W. Norton and Company, January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

هي  قدرةبار هذه العتعلى االهتزازات القسرية من خالل اللحفاظ  )دخل( الالزمة قدرةحساب اليمكن 

 .bv– مقاومةضد قوة ال المنجزمتوسط معدل العمل 

 .يساوي لهذه القوة المضادالمنجز برهن أن  المعدل الفوري للعمل  -أ

يساوي  المنجزبرهن أن  متوسط نسبة العمل  ،ستخدامبا -ب

. 

كما هو معطى في المعادلة   أي تردد للحصول على تعبير من أجلب Aستبدل قيمة ا  -ت

(8-20.) 

 

 اائل/رسلاك عاب: 5-0السؤال 

كةكتلة الموضح في الشكل األول. الكتلة م  -خذ النظام المتخامد نابضلنأ  بقوة خارجية معطاة بالعالقة: حر 

 

 .t=0 اللحظة، عندما يتم تشغيل القوة عند x=0موضع التوازن عند حالة االسترخاء عند تتواجد الكتلة في 

ة فعل الكتلة   هذه، موضح في الشكل التالي: الحركةعلى قوة رد 
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 ضمنللحصول على تقديرات ) x(t)ستخدم السالسل الزمنية من أجل كغ، ا m=1فتراض أن  الكتلة الى ع

 ( من أجل:20%

 الهرتز.مقدرةً ب، التردد الطبيعي للمذبذب غير المتخامد،  -أ

 صغيرة، وبالتالي تكون  : ربما تفترض أن  تلميح

 متر.\انيةث نيوتنيقاس بـ  bمعامل التخامد   -ب

 الهرتز.ب ، تحريكالة تردد قو   -ت

 .نيوتنـ ب ، تحريكقوة ال سعة -ث

 ؟Φهي  ما -ج
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 حّركةم   RLCدارة : 6-0السؤال 

ة دافعة كهربائيةمول د   .C، ومكث فة L حاث  ، Rمتصل بسلسلة من مقاومة قو 

 على qفي الدارة وللشحنة  Iالتفاضلية للتيار  تكتب المعادالا، "فاراداي"قانون  باستخدام -أ

 المكثفة.

 .q(ω,t)ل المعادلة ح -ب

 .I(ω,t)حل المعادلة   -ت

 مايكرو فهرنهايت C  =1.01ميلي هنري،  L  =100و  = أوم و  Rو فولط  0=   ، ما يلي يف

 .ωة بالنسبة لـ ( كدال  I₀التيار ) سعةرسم منحني ا  -ث

 ؟اً أعظمي( I₀يكون ) ωعند أي قيمة  -ج

 .ωكدالة بالنسبة لـ  q₀رسم منحني ا -ح

 ؟اً ن الجهد الكهربائي عبر المكثفة أعظمي، يكوωعند أي تردد  -خ

    


